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Hoe snel iets draait, kan op verschillende manieren bepaald worden. Dit 
geldt ook voor de richting. Beide parameters zijn voor heel veel applica-
ties van essentieel belang waarbij het wenselijk is dat de nauwkeurigheid 
van het sensorsysteem hoog is en dat dat trillingen of veranderingen in de 
afstand tussen sensor en draaien object geen invloed hebben. De nieuwe 
hall-sensor van Allegro MicroSystems, de ATS699, voldoet aan deze eisen.

Snelheid en richting 
slim bepaald
Detecteer	draaien	en	niet	trillen

Detecteren hoe snel iets draait, kan het gemakkelijkst door te tellen hoe vaak 
een merkteken op het draaiende object voorbij komt. Dit merkteken kan van 
alles zijn zolang het maar met een sensor te zien is. Het merkteken kunnen we 
zelf aanbrengen, maar veel objecten hebben van zichzelf al geschikte merkte-
kens. Een tandwiel is wel het meest voorkomende draaiende object dat van 
zichzelf al merktekens heeft. Elke tand is immers een duidelijk detecteerbaar 
onderdeel dat hiervoor inzetbaar is. Daarbij komt dat door het gebruik van 
de tanden de resolutie van de snelheidsbepaling vele malen groter is dan bij 
een enkel gaatje, verfvlekje of magneetje.
Met een hall-sensor kan prima gedetecteerd worden of er al dan niet een tand 
in de buurt van de sensor aanwezig is. Enige eis daarbij is dat het tandwiel 
van ijzer moet zijn en er ergens in het systeem een magneet moet zijn zodat 
de hall-sensor iets kan meten. Helaas kan met een hall-sensor niet zomaar 
de richting bepaald worden en ook kan het lastig worden als bijvoorbeeld 
de afstand tussen sensor en tandwiel door bijvoorbeeld vibraties verandert 
(iets dat bijvoorbeeld op kan treden in een auto of wasmachine). Daarnaast 
kan met één hall-sensor niet bepaald worden of het tandwiel echt draait of 
alleen maar een beetje heen en weer gaat. Telkens dezelfde tand die voorbij 
de sensor beweegt geeft immers eenzelfde signaal als bij het draaien van het 
tandwiel en er telkens andere tanden voorbij komen.
Allegro MicroSystems heeft hier een oplossing voor bedacht en zijn onlangs 
gekomen met de ATS699, een hall-sensor waarmee zowel de snelheid als 
de richting zijn te bepalen en die door de ingebouwde intelligentie met-
een kan zien of er daadwerkelijk spraken van een draaibeweging is of dat er 
alleen maar een heen- en weergaande beweging is. Dit hebben ze gerealiseerd 
met een sensor met drie aparte Hall-elementen die met het meetsysteem uit 
afbeelding 1 uitgelezen worden. Door deze combinatie van drie sensorele-

menten, kan de aanwezigheid van een tand 
gedetecteerd worden en uit de volgorde van 
de verandering van het de meetsignalen 
kan de richting bepaald worden.
Door de ingebouwde microcontroller 
bezit de sensor de nodige intelligentie. 
Deze intelligentie wordt gebruikt om op 
een goede manier te kunnen bepalen of er 
sprake is van het heen en weer gaan van het 
tandwiel alsmede om variaties ten gevolge 
van de afstand tussen sensor en tandwiel te 
compenseren zodat meetfouten geminima-
liseerd worden.

Met	magneet
Hall-sensoren werken alleen op verande-
ringen van een magnetisch veld. Dit wil 
dus zeggen dat er een magneetveld moet 
zijn dat verandert als er een tand van het 
tandwiel langs de sensor beweegt. Nu kan 
het tandwiel magnetisch zijn, maar ook de 
sensor zelf kan voorzien zijn van een mag-
neet. Voor deze laatste oplossing heeft men 
gekozen. Naast de elektronica is er in het 
sensorelement een kleine magneet inge-
bouwd waarvan het veld verstoort wordt 
op het moment dat er een ferromagnetisch 
object in de buurt komt.
Elke verstoring van het veld (elke tand 
die voorbij komt) genereert een uitgangs-
puls waarvan de lengte afhankelijk is van 
de draairichting. Een heengaande bewe-
ging levert pulsen op van 45 µs terwijl een 
terugdraaiende beweging pulsen oplevert 
van 90 µs of 180 µs, afhankelijk van de 
uitvoering van de sensor (afbeelding 2). 

Heen- en weergaande bewegingen leveren 
geen uitgangssignaal op of een signaal met 
een pulslengte van 180 µs voor elke keer als 
de tand heen en weer gaat.

Tweedraads
Ondanks dat de sensor fysiek drie aansluitin-
gen heeft (een kleine aansluiting in het mid-
den en twee lange aansluitingen) worden er 
maar twee gebruikt. Deze twee zijn voor zowel 
de voeding als voor het versturen van het uit-
gangssignaal. Zoals in afbeelding 1 te zien is, 
stuurt de uitgang van de microcontroller de 
stroom door de sensor die vervolgens met de 
schakeling uit afbeelding 3 kan worden omge-
zet in een pulserende spanning.
Normaliter moet de voeding van de sensor 
ontkoppeld worden om zo EMC-problemen 
te voorkomen. Bij deze sensor is dat niet nodig. 
Al op de chip zelf heeft men de nodige ont-
koppelcondensatoren aangebracht waardoor 
er geen externe ontkoppeling meer nodig is.
De sensor wordt geleverd in een SIP-
behuizing van ca. 8 x 5 mm. Uit de behuizing 
komen drie aansluitingen (twee voor Vcc en 
één voor GND). Van de drie aansluitingen 
zijn er twee lang. Deze worden ter voorko-
ming van verbuiging tijdens transport van 
fabriek naar elektronica assemblagebedrijf op 
hun plaats gehouden met een blokje kunst-
stof (zie kopfoto). Door deze manier van uit-
leveren kunnen de sensoren met behulp van 
een plaatsingsmachine verwerkt worden. De 
aansluitpootjes zitten immers altijd op de 
juiste afstand.

Tot	slot
Over de sensor valt nog veel meer te vertellen, 
maar daar is helaas niet genoeg ruimte voor in 
deze uitgave van e-totaal. Gelukkig is er een 
datasheet beschikbaar waarin alles uit de doe-
ken gedaan wordt. Deze datasheet alsmede 
meer achtergrondinformatie is te vinden op 
internet.                  •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/
achtergrond. Artikel “Snelheid en richting 
slim bepaalt”.
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Afbeelding 3. Met 
een serieweerstand 
is de pulstrein om te 
zetten in een pulse-
rende spanning voor 
verdere verwerking.

Afbeelding 1. Het inwendige van de ATS699 sensor.

Afbeelding 2. Het uitgangssignaal van de sensor is een pulserende stroom waarvan de pulslengte 
afhankelijk is van de draairichting.


